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Suuresti Talli arveldamise tingimused:
Austatud treeningutes osalejad!
Siin on Teile tutvumiseks Suuresti Tallis 2017/2018 treeninghooajal kehtivad arveldamise
tingimused.
ARVELDAMISE TINGIMUSED:
1.Treeningute ja teenuste eest tasumine toimub vastavalt hinnakirjale. Hinnakirjas mainimata
teenuste hinnad on eraldi kokkuleppel. Suuresti Tallil on õigus muuta hindasid arvestades
õpilase, üürniku või treeningutest osavõtja panust Suuresti Talli.
2. Treeningute eest tasumine toimub kalendrikuu (kuukaart), 10x ja 5x kaardi või üksiktrenni
alusel.
3. Üksiktrenni alusel tasumine toimub ainult treeningus kohapeal sularahas.
5x ja 10x kaardi eest tasumine toimub esimese trenni järel sularahas või eelnevalt ülekandega.
4. Treeningute ja teenuste eest tasumine toimub kas sularahas või pangaülekandega L.H.
Teenused OÜ arvelduskontole EE671010220049511016 SEB pangas.
5. Kalendrikuu tasude maksetähtaeg on jooksva kalendrikuu 10. kuupäev. Kui treeningute või
teenuste eest soovitakse tasuda hiljem kui 10. kuupäeval, tuleb sellest meili teel
(suuresti@gmail.com) eelnevalt informeerida, et saaksime kokku leppida hilisemas
maksetähtajas.
6. Maksetähtaega ületades ja/või sellest teavitamata jätmisel on Suuresti Tallil õigus lisada
kuumaksule 10,00 € (kümme eurot). Samuti on Suuresti Tallil õigus õpilane treeningutest
kõrvaldada kuni võla tasumiseni. Neid puudumisi hiljem järgi teha ei saa!
7.Treeningud toimuvad eelnevalt kokkulepitud kindlatel aegadel (kehtib nii kuukaardi, 5x ja 10x
kaardi kohta). Treeningusse mitteilmumisest või soovist treeningu aega muuta tuleb teavitada
treenerit võimalikult aegsasti, soovitavalt eelmisel päeval, viimane teavitamise aeg on 3 tundi
enne treeningu algust! Hilisema teavitamise korral või teavitamata jätmise korral seda puudumist
järgi teha ei saa. Viimasel hetkel teavitamise korral palun teha selleks telefonikõne treenerile, nii
on kindel, et ta saab õigeaegselt puudumisest teada. ( Facebookis võib teavitada puudumisest
trennile eelnevatel päevadel).
8. Kasutamata jäänud treeninguid on võimalik järele teha teiste Suuresti Talli treeningrühmade
treeningutes lisaks oma tavapärastele treeningutele kahe kuu jooksul alates puudumisest,
leppides selles eelnevalt kokku oma treeneriga. Eelmise kuu kasutamata treeninguid ei saa järele
teha järgmisel kuul antud kuu eest trennimaksu tasumata. Kasutamata treeninguid ei saa ümber
arvestada kolmandatele isikutele.
9.Trennitasusid ei tagastata ja kasutamata jäänud treeninguid rahaliselt ei tasaarveldata, välja
arvatud haiguse puhul alates 14 päevast arstitõendi esitamisel (sellisel juhul on võimalik teha
puudutud treeningud järgi ilma antud kuu eest trennitasu maksmata).
10.Jooksva kuu eest tehtud maksed ei kuulu tagastamisele, kui on rikutud jämedalt käesolevaid
ohutuseeskirju ning sellega on kaasnenud Suuresti Talli õpilase, treeningutest osavõtja või
üürilise lahkumine.
11. Treeningutest loobumise soovi korral tuleb sellest ette teatada 30 päeva. Teatamata jätmise
korral on Suuresti Tallil õigus nõuda treeningute eest tasumist kuumaksu alusel vastavalt
maksetingimustes sätestatud punktidele ja kehtivale hinnakirjale.
12. 5x ja 10x kaardi kasutajad peavad oma treeningutest loobumisest teatama oma viimases
trennis, teatamata jätmise korral on Suuresti Tallil õigus nõuda tasumist uue kaardi eest. Väga
kena oleks, kui teavitaksite oma treeningutest loobumisest siiski võimalikult aegsasti.
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